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Debata nad przyszłościg

Opracowane na VI Zjazd Partii Wytyczne pt.: „O dalszy socjalistyczny 
rozwój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, uchwalone w dniu 4 września 
1971 r. na plenarnym posiedzeniu Komitetu Centralnego PZPR, zawierają 
w swej treści główne cele, założenia i kierunki programu działania na 
lata 1971— 1975. Zapoczątkowały one okres wytężonej pracy, czynu zja
zdowego i ożywienia politycznego w naszym kraju. Weszliśmy w fazę 
bezpośrednich przygotowań do VI Zjazdu Partii, zwołanego na początek 
grudnia bieżącego roku.

VI Zjazd Partii stanowić będzie ważne wydarzenie w życiu całego na
rodu. O ważności tego wydarzenia stanowi to, że podejmie on decyzje 
i uchwali rozwinięty program określający główne założenia i kierunki 
rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wytyczne na VI Zjazd 
Partii stanowią propozycje tego programu, propozycje przdstawione przez 
Komitet Centralny partii pod ogólnopartyjną i ogólnonarodową dyskusję. 
Dlatego też dokument ten jest przedmiotem wnikliwej i twórczej debaty 
całego społeczeństwa, wszystkich jego środowisk nad węzłowymi proble
mami kraju, nad kierunkami jego rozwoju, nad przyszłością naszej Oj
czyzny.

Wytyczne charakteryzują się tym, że odbiegają swą nazwą i formą, 
a nade wszystko treścią od tez przedstawianych na poprzednie zjazdy 
partii. Nie są to więc „sztywne” tezy zjazdowe. Wiele wniosków i pro
pozycji zawartych w wytycznych cechuje alternatywne potraktoujanie w 
różnych płaszczyznach społeczno-ekonomicznych. Stanowi to podstawę 
i zachętę dla twórczego i konstruktywnego obiegu myśli, dla najbardziej 
efektywnych, najlepszych rozwiązań tych wszystkich złożonych proble
mów, jakie stawia przed nami życie. I w tym  sensie Wytyczne oraz ogól
nonarodowa nad nimi debata stanowią dialog partii ze społeczeństwem.

Wytyczne zawierają program realny, bo mocno wsparty i solidnie osa
dzony w podstawach gospodarczo-technicznych i społecznych możliwości. 
Na podstawy te składają się zarówno niepodważalne osiągnięcia i dorobek 
27 lat wytężonej, pełnej wyrzeczeń pracy w Polsce Ludowej, jak i zasoby 
energii oraz twórczej inicjatywy, które wyzwolone zostały treścią pogrud- 
niowych przemian.

Do dyskusji nad Wytycznymi partia nasza zaprosiła wszystkich oby
wateli, wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich tych , którym na sercu 
leży przyszły los naszego kraju, jego rozwój i dobrobyt. Jak to określają
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wytyczne  —  chodzi o to, że „wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi pra
cy, członków partii, członków stronnictw sojuszniczych i bezpartyjnych 
zaangażowanych w budownictwo socjalistyczne uzyskamy lepsze rozezna
nie rezerw oraz dróg prowadzących do szybszego wzrostu gospodarki na
rodowej. dalszej odczuwalnej poprawy warunków życia obywateli oraz 
umocnienia międzynarodowej pozycji naszej socjalistycznej Ojczyzny”.

W tej ogólnonarodowej debacie nie może oczywiście zabraknąć i na
szych, adwokackich głosów. Adwokatura polska stoi na pozycjach poli
tycznego zaangażowania w dzieło budouiy socjalizmu w naszym kraju. 
Nie mogą być dla niej obojętne drogi i kierunki rozwoju społeczno-gospo
darczego nakreślone w Wytycznych, a zwłaszcza w zakresie związanym 
z jej publiczno-zawodową funkcją. I jeśli wytyczne stwierdzają: „Ważnym 
instrumentem działania państwa ludowego jest socjalistyczny porządek 
prawny. Partia przywiązuje wielką wagę do porządkowania obowiązują
cego systemu prawa i do usuwania takich aktów prawnych i poszczegól
nych postanowień, które nie odpowiadają zadaniom współczesnego pań
stwa socjalistycznego. Prawo musi być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, 
wewnętrznie spójne i jednolite, pozbaujione luk, ale i wolne od nadmier
nej szczegółowości” —  to właśnie nie kto inny, ale właśnie przedstawicie
le zawodów prawniczych są'przede wszystkim powołani do realizacji tego 
programu.

Istotny sens debaty nad Wytycznymi sprowadza się przede wszystkim  
do tego, żeby dyskutować po gospodarsku. Dyskutować nie w abstrakcji, 
lecz w konkretnych realiach własnego zakresu działania, własnego środo
wiska, własnego odcinka pracy i problemów z tą pracą związanych. Tylko 
taka dyskusja może być owocna i twórcza i tylko taka dyskusja przyczy
nić się może do usunięcia trudności i bolączek. Tylko przez dyskutowanie 
konkretne da się usprawnić to, co w naszej pracy jest złe i niepożądane. 
Warto tu przypomnieć słowa premiera Piotra Jaroszewicza w przemówie
niu wygłoszonym na plenum Komitetu Warszawskiego PZPR w dniu 
20 września br., który powiedział wówczas: „Pragnąc mieć porządek w 
kraju, trzeba go najpierw zrobić u siebie. Dotyczy to każdego szczebla 
naszej pracy”.

Adwokaturze, ustawowo powołanej do współdziałania w wymiarze 
sprawiedliwości, szczególnie bliskie sa negatywne zjawiska naszego życia 
społecznego, przejawy naruszania praworządności socjalistycznej, przeja
wy przestępczej działalności, wandalizmu i brutalności, o których wspo
minają Wytyczne. Jak eliminować z naszego życia te zjawiska, jak prze
ciwstawiać się i zapobiegać wszelkim przejawom bezduszności i naruszeń 
prawa? Oto tylko przykładowy przedmiot dyskusji przedzjazdowej dla 
naszego środowiska.

Jest zresztą nad czym dyskutować również i w problematyce „iciasne
go podwórka”. Jak usprawniać naszą pracę, jak podnosić ją na wyższy 
poziom, jak ją organizować? Jakie mamy trudności w wykonywaniu obo
wiązków zawodowych, co nas boli i utrudnia naszą pracę? To znów tylko 
przykładowy zestaw problemów dyskusyjnych.

Adwokatura polska powita VI Zjazd Partii, będąc wraz z całym spo
łeczeństwem oddana sprawie budowy lepszego jutra naszej Ojczyzny —  

sprawie socjalizmu.


